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A-175 S

A-175 L

230 V,50/60 Hz
150W

230 V,50/60 Hz
150W

1220 mm

1220 mm

17 kg

18 kg

24 V,21 W, BA 15 s

24 V,21 W, BA 15 s

-20°C/ +60°C

-20°C/ +60°C

max. 0,16 mis

,max. 0,16 mis

2550 mm

3050 mm

50-550

50-550

\

.'åd

:.<

',., ~'

,

'.
,

~:.-

~
III

(5-55 kp)

Private
CO
Consul, Diplomat

max. 3500 mm
max. 5000 mm
max. 2700 mm

max. 3500 mm
max. 3500 mm

Private
CO
Consul, Diplomat

max. 2300 mm
max. 2250 mm
max. 2250 mm

max 2750 mm
max 2750 mm

ca. 16,7 Mio

ca. 16,7 Mio

30 - 50 m

30 - 50 m
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bevægelsesretning.
Døråbneren skal kontrolleres påny, dersom
åbnings kraft eller endeposition har ændret sig. Forkert indstilling af
åbningsmekanismen
kan medføre skade eller dødsfald.
. Anvend om muligt kun nødudløseren, hvis garagedøren er lukket.
Undgå at anvende den, hvis døren er åben. Svækkede eller knækkede fjedre kan medføre, at døren falder, hvilket igen man medføre
alvorlig skade eller dødsfald.
. En fejlagtigt monteret eller afbalanceret port kan forårsage per-

Forord
. Personer som installerer, anvender eller udfører service på garagedøråbneren skal læse, forstå og følge disse anvisninger.
. Producenten påtager sig intet som helst ansvar for skader eller fejlagtig funktion, der skyldes, at disse anvisninger ikke er blevet
fulgt.
. Sørg for at anvisningerne er tilgængelige i garagen.
. Viforbeholder os ret til at foretage ændringer af billeger og specifikationer i brugervejledningerne.

sonskader.
. Træk altid stikket ud af kontakten, før der udføres arbejde på portåbneren.
. Hold aldrig hænderne i nærheden af porten, når denne er i
bevægelse eller i nærheden af andre bevægelige dele.
. Hold børn og handikappede på betryggende afstand af porten.

Normal anvendelse
. Garagedøråbneren er udelukkende konstrueret til at åbne og lukke
garagedøre. Eventuelle andre anvendelser er ikke at betragte som
normal anvendelse. Producenten påtager sig intet som helst
ansvar for skader, der opstår ved andet end normal anvendelse.
Ansvaret for eventuelle skader opstået ved andet end normal
anvendelse påhviler helt og holdent brugeren.
. Brug kun lukkemekanismen, hvis den er i perfekt stand.
. Brug kun lukkemekanismen i tørre, risikofrieområder.
. Garageportåbneren er kun beregnet til brug i private garager.

.

Check hver fjerde uge, at port åbneren fungerer.

Fjernkontrol
. Fjernkontrolmå kun anvendes tiludstyr og systemer, hvor sender
og modtager ikke udgør nogen risikofor personer eller ejendom,
eller når sådanne risicielimineres ved hjælp af andre sikkerhedsanordninger.
. Anvend ikke fjernkontrollen i nærheden af anlæg, som kan påvirkes af radiosignaler, f.eks. lufthavneog sygehuse.
. Fjernkontrollenmå kun anvendes efter indstillingaf portlukningskraften. Denne kraft skal indstilles så lavt, at den ikke udgør
nogen risiko for skader (se afsnittet lukkekraftjustering).
. Fjernkontrollen må kun anvendes, hvis portens bevægelser kan
overvåges, og ingen personer ellergenstande befinder sig i por~
'
tområdet.
. Advarsel! Underkanten af den lukkende port udgør en risiko for
klemskader.
. Opbevar fjernkontrollen et sikkert sted, som fQ(hindrerutilsigtet
brug (Leks. af børn).
~

Sikkerhedsanvisninger
Advarsel! Undladelse af at følge disse anvisninger
kan føre til alvorlige personskader.
Garagedøråbner
. Lad aldrig børn anvende døråbningssystemet eller lege med det.
Sørg for at opbevare fjernbetjeningen utilgængeligt for børn.
'\ . Følg altid gældende bestemmelser ifølgeArbejdstilsynet samt EUI direktiver.
. Installer kun portåbneren på porte som er korrekt monterede og
afbalancerede.
. Om muligt skal døråbneren placeres mindst 2,1 m over jorden.
.Døråbneren skal kontrollereshver måned. Hvisdøren kommer i
kontakt med
en 50 mm høj genstand på jorden. skal den-_oskifte
_. ..
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Esipuhe

. Autotallinovenavaajan asentajien, kayttajien ja huoltajien on syyta
lukea nama ohjeet lapi ja noudattaa niita.
. Valmistajaei vastaa vahingoista tai viallisesta toiminnasta, jos naiden ohjeiden noudattaminen on Iyotylaimin.
. Pida ohjeet saatavilla autotallissa.
. Varaamme oikeuden kayttoohjeiden kuvienja teknisten tietojen
muuttamiseen.

Normaali kiiytlo

(
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. Autotallinovenavaaja on tarkoitettu ainoastaan autotallin ovien
avaamiseen ja sulkemiseen. Mahdollistamuuta kayttoa ei pideta
normaalina kåyttona. Valmistajaei vastaa muista kuin normaalin
kayton aiheuttamista vahingoista. Kayttajåvastaa kokonaan muista kuin normaalin kåyton aiheuttamista vahingoista.
. Kåytå ainoastaan hyvassa kunnossa olevaa sulkumekanismia.
Kaytå sulkumekanismia ainoastaan kuivissa ja vaarattomissa kayttokohteissa.
. Autotallinovenavaaja on tarkoitettLiainoastaan yksityisissa autotalleissa kaytettavåksi.

.

Turvaohjeet
Varoitusl Nåiden ohjeiden laiminlyominen saattaa johtaa
vakaviin henkilovahinkoihin.
Autotallin ovenavaaja
. Lapsia ei saa paastaii kiiyttiimaanovenavausjarjestelmaii tai leikkimaiin silla. Kauko-ohjain on pidettava lasten ulottumattomissa.
. Noudata aina voimassa oleviatyoturvallisuusohjeitaja EU-direktiivejii.
. Asenna ovenavaaja vain oikein asennettuihin ja tasapainotettuihin
oviin.
. Ovenavaaja on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava vahintaan 2,1
m maanpinnasta.
. Ovenavaaja on tarkistettava joka kuukausi. Jos ovi koskettaa
maassa olevaa 50 cm korkeaa esinettii, liikiumissuunnan on vaih-
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duttava. Ovenavaaja on tarkistettava uudelleen, jas avausvoimaa
tai aariasentoja on muutettu. Avausmekanisminvaara saato voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai hengenvaaran.
Hatakatkaisijaa kiiytetiiiinvain autotallin oven ollessa suljettuna,
mikalimahdollista. Sen kayttoa on valtettava oven ollessa avoinna.
Ovivoi pudota kuoleentuneiden tai murtuneiden jousten takia,
mika voi puolestaan aiheuttaa vakaviavammoja tai hengenvaaran.
Vaarinasennettu tai tasapainotettu ovi voi aiheuttaa henkilovahinkoja
Irrotaaina pistotulppa pistorasiasta ennen ovenavaajan asennustai huoltotoita.
Pida kiidet kaukana liikkuvastaovesta tai muista liikkuvistaosista.
Pida lapset ja vammaiset riittavankaukana ovesta.
Tarkista kerran kuukaudessa, etta ovenavaaja toimii.

Kauko-ohjain
. Kauko-ohjainta saadaan ainoastaan kayttaa sellaisten laitteiden ja
jarjestelmien yhteydessa, joissa lahetin ja vastaanotin eivat aiheuta
vaaraa henkiloiIIetai omaisuudelle tai kun tallaiset vaarat on poistettu muiden turvalaitteiden avulla.
. Anvand inte den fjiirrkontrolleni narheten av anJaggningar som kan
Kauko-ohjainta ei saa kiiyttaa sellaisten laitosten laheisyydessa,
joihinradiotaajuisilla hairioilliivoi ollajotakin vaikutusta, esim. lentokentiit ja sairaalat.
. Kauko-ohjainta saa kayttaa vasta oven sulkuvoiman asennuksen
jalkeen. Kyseinen voima saådetaan niinpieneksi, etta oven sulkuvoima ei aiheuta loukkaantumisriskia (ks. sulkuvoiman saatoohjeet).
. Kauko-ohjainta saadaan kayttaa vain silloin,kun oven liikkeitavoidaan valvoa ja kun oven lahella ei ole ihmisiatai esineitii.
. Varoitus!Sulkeutuvan oven alareuna voi aiheuttaa murskautumisvaaran.
. Sailyta kauko-ohjainta huolellisesti,jolloinsen tahaton kayttOon
estetty (esim. poissa lasten ulottuvilta).
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Ved hjælp af billederne kan de identificere deres porttype.
Kontroller, hvilken porttype de har.
1) Sektionsport
Intet tilbehør kræves
2) Sving port
Intet tilbehør kræves
3) Vippeport
Tilbehør kurvearm nødvendig
4) Fløjdørsport
Tilbehør fløjdørsportbeslag nødvendige

I. FORMONTAGE AF TRÆK PA GARAGEGULV

. Midten af porten måles for oven og afmærkes på dorpladen samt på
overliggeren over porten.
.
. Porten åbnes langsomt og mindsteafstanden fra portoverkant (inel.
gummiliste, såfremt en sådan forefindes) og til loft bestemmes. Dette
mål (dvs. portens maks. toppunkt THP) skal være mindst 35 mm.
Porten lukkes igen.

r1.1

D

Komponentbetegnelser:
1 Kørevogn med kæde
2 Skinne, 3 stk.
3 Forbindelsesskinne,
2 stk.
4 Kontrollkasse med belysning
5 Kædelås, 3-delt
6 Netkabel
- 7 Antenne, enkeltleder

kan trækket monteres på overliggeren eller i
loftet (så tæt som muligt ved overliggeren). Med henblik herpå afmærkes og bores der huller (i beton: 0 10 mm, i træ: 05 mm) med en afstand på 74 mm til højre og venstre for portmidten og 20 - 50 mm over
portens maks. toppunkt THP.
. OBS ! Vær opmærksom på overligger- eller lofttykkelse! Plastdyvlerne
(16d) sættes i hullerne, maskineriet løftes op fortil og vinkeljernene
(16a) fastgøres med træskruer (161)og underlagsskiver (16e).

3-lederkabel til

J

aktiveringstast
9 Aktiveriangstast
10 Bageste kontaktglider,
~1\ Forreste kontaktglider,
Alle dele arrangeres som
og værktøjet gøres klar.
. Kæden skal altid elipses

. Alt efter pladsforholdene

12 Loftholder
13 Trækstang, portbeslag,
bolte og sikringselips
14 . Overliggerbefæstelse
15 Kædebolt, fjeder,
skive, møtrik
16 Stålvinkel, skruer, dybler
17 Nødfrikobling
18 Lysafdækningshætte
19 Styreholder med kraftindstilling
20 Fjernbetjening (håndterminal)

»H"
»V"
vist (kontrolkasse (4) placeres inde i garagen)
ind i kædekassen

!

m
. Kørevogn med kæde (1)skydes ind på en af.skinnerne (2),idet
kontaktfjedrene først placeres korrekt. Resten af skinnerne (2)skydes
ind på skinnerne (3)til stop. Herved fås en lang ubrudt skinne.
. Den røde kontaktglider »H«(10)skydes med spidsen vendende mod
kørevognen (1)ind på skinnen.
. Kæden stikkes gennem kontaktglideren.

[!)
. Skruerne (12a) sættes i luftholderen(12b).Vinkeljernene(12c) monteres med møtrikkerne (12d)og låseskiver (12e)på loftholderen som
vist på billedet.
. Loftholderen (12b) skal skydes på skinnen bagfra.
. Ved hjælp af kædelåsen (5)forbindes kæden tilbolten på kontrolkassen (4).Kontrolkassen skydes på skinnen (2)bagfra frem til anslag.
. OBS ! Kabelindføringen skal være på undersiden af kontrolkassen.

~
\

C]

. Trækket løftes op bagtil og lægges på en stige.
. Kørevognen skydes bagud. Afstanden mellem kontrolkasse (4) og loftholder (12c) kan alt efter garageloftet forskydes med fra O - 600 mm.
Loftholderen (12c) indstilles således, at porten ikke berører skinnen,
medens den kører. Samtidig indjusteres trækket efter midten af porten. Huller afmærkes og bores (i beton: 0 10 mm, i træ: 0 5 mm). Der
sættes dyvler (121) i hullerne og loftholderen (12c) skrues fast med
skruer (12h) og underlagsskiver (12g.).
\

. OBS! Vær opmærksom

på lofttykkelsen!
. Evt. kan udragende ender på stålvinklernefjernes ved hjælp af en
nedstryger.

~
. Porten lukkes. Skruen (16b) og møtrikken (16c) spændes. Kørevognen
(1) forskydes fremad i retning mod overliggeren. Trækstangen med
portbeslag (13a) holdes mod porten og centreres efter midterlinjen.
Vinklen kan anbringes på forskellig vis på portbeslaget afhængig af
porttype. Huller forbores (0 5 mm). Port beslaget (13a) monteres med
de fire skruer (13e). Om nødvendigt kan der anvendes andre skruer
end de medleverede.
. Montage af maskinbeslag
til Crawford Private. Maskinbeslaget
monteres som vist på billede 1. Maskinbeslagets over- og underdel
samles og låses med skruer. Portbeslaget (13a) fastgøres med 2
skruer som vist på billede 2.

I]

...Den røde kontaktglider ..V. (11) skydes ind i den anden ende af
)skinnen.
-. Kædestrammerbolten
(15a) fastgøres på kæden ved hjælp af kædelåsen (5) og overliggerbeslaget (14) skydes ind på skinnen (den åbne
side opad).
,

~

Før spændebolten ind gennem åbningen på overliggerbeslaget (14).

-8

. Aktiveringstasten (9) monteres et passende sted med mindst
1600 mm til gulvet. Operatøren skal have fritudsyn mod porten.
Tastaturet må ikke monteres inden lor portens bevægelsesområde.
Tilsluthvidt og brunt 2-lederkabel til strømbryder.
. Antennen (7)trækkes ud i en ret vinkel mod senderetningen (formaksimal rækkevidde) og fastgøres i garageloftet.
Ii!i]

. Underlagsskive (15b), fjeder (15c)og møtrik(15d) (M8)sættes på
kædestrammerbolten (15a).
. Møtrikken(15d) spændes frem tilmærket (ioverliggerbeslag (14).
Som modhold benyttes en skruetrækker (men ikke i kædelåsen).
. Derefter skydes kæden med spændebolten helt ud tilsiden.

. Kontaktglideren "V« (11) skydes
skruen spændes. Porten åbnes
. Kontaktglideren "H« (10) skydes
skruen spændes. Ved at trække
vognen (1).

helt hen til kørevognen (1) og klemhelt.
helt hen til kørevognen (1) og klemi nødfrikoblingen (17) tilkobles køre-

iii

III

. De to vinkeljern (16a) monteres med skruen (16b)og møtrikken (16c)
på overliggerbeslaget (14),men spænd ikke for hårdt.

. Sæt netkablet (6) i. Lampen skal blinke. (Hvis lampen ikke vil blinke, se
under "Sletning af kraftværdier"). For at "lære" kraften, skal trækket
køre en gang helt op og i, for at "lære" kraften til begge retninger.
Trækket kan startes ned vægkontakten (9) eller med fjernbetjeningen
(20). Under indlæringen blinker den indbyggede lampe. Først når kraften til begge retninger er "lært", brænder lampen konstant.
. Check slutstillingerne for åbning og lukning. Check om nødvendigt
grænsebryderne
(10/11) for åben og lukket slutstilling.

~
. Hvis kørevognen (1)ikke kan bevæges, frigørE)sden ved at trække
en gang i nødfrikoblingen (17).
. Portbeslag (13a) og trækstang (13b)montere's på kørevognen (1)med
bolten (13c) og låseclipsene (13d)som vist på billedet.

I

II. MONTAGE AF TRÆK I GARAGELOFT
. Vend trækket om, således at åbningen i skinnen vender nedad. Abn
portlåsen og fjern alle låseanordninger, således at porten kan
bevæges frit.
. Kontroller,at porten kører let i begge retninger.Om nødvendigt
må porten nyjusteres inden monteringen af trækket.

:(>~

.
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[!]
Clips lysafdækningshætten

(18) af med en skruetrækker.
OF POWER" (19) kan den øvre
tolerancegrænse
for kraften indstilles, dvs. den kraft som, ud over den
programmerede kraft, må anvendes til at åbne og lukke porten. Den
maksimale kraft mellem port og karm må ikke overstige 150 N. Ved
potentiometrets venstre anslag udgør den ekstra tolererede kraft ca.
1,5 kg og ved højre anslag udgør den 18 kg.

. Påkraftpotentiometret
»LlMIT

GIV AGT! For Deres egen sikkerheds skyld skal krafttolerancen
indstilles så lav1 som muligt, for at forhindringer bliver registreret
hurtigt og sikkert.

~

.

Det kontrolleres om drivsystemet

kan stCjndses under åbnende og luk-

kende bevægelse ved et let tryk med hånden mod porten i en højde af
mindst 100 mm fra gulvniveau. Vednedadgående bevægelse skal
drivsystemet herved skifte retning og føre porten ca. 100 mm i modsat
retning.
B~mærk: Ved garager unden indgang, skal der monteres et fralingslås/wireset

,

. \,

(udenfra), ved strømsvigt,

før frakobling

Porten s "backjump" efter lukning kan justeres.

. Backjump:
ii DIL

ii
VERSION MED TILVALGSFUNKTIONER, TilSLUTNING
SIKKERHEDSSTYRING

ADVARSEL!Klemme 1 og 2 skal forsynes med jumper, når sikkerhedsstyring ikke installeres. Når sikkerhedssystem installeres, fjernes jumperen på klemme 1 og 2.
Klemme 1 +2:

Klemme 3+4:
Klemme

5+6:

Sikkerhedsklemrække (lysbarriere eller DW-funktion)
1: safety; Signal (SIG) 2: safety;.B~skyttelsesjord
(GND)
+24 V ud, maks. 1 A til f.eks.lysbarriere
3: supply; +24 V
4: Stel (GND)
Klemme til advarselslys, 24 V maks. 1 A
5: + 24 V
6: Stel (GND)

Yderligere indstillingsmuligheder

III. FJERNKONTROLLEN

rj
.TNING AF KRAFTVÆRDIER
. Når trækket er monteret og tilsluttet strømnettet, blinker den inbyggede lampe og indikerer dermed, at trækket ikke har "lært" nogen kraft
endnu. Blinkerlampen ikke, forditrækket allerede har "lært" kraftværdier - f.eks. på grund af en test i tomgang - så skal disse værdier først
slettes. Clips lysafdækningshætten
(18) af med en skruetrækker. Med
en slank genstand trykkes der i ca. 3 sek. på tasten til kodeoverføring
(påskrift »Code«). Så snart kraftværdierne er slettet, begynder lampen
at blinke. For indlæring af kraftværdierne henvises til Fig. N. Sæt
lysafdækningshætten
på igen.

[!]
. Overføringaf kodenkan være nødvendig

Dll BESKRIVELSE
1 Sikkerhedsindgangens
reaktion i retning
'åbne/OP'
2 Sikkerhedsindgangens
reaktion i retning
'lukkeINED"
3

Reversering ht. 2.
POS. 'OFF" indstillet)

4

AdvarselsJys blinker,
når porten bevæger sig

5

2 sek. forvarselstid,
lampen blinker 2 gange
før norten bevæner sin

6

OVERFØRING AF KODEN

Til

. Ekstra tilslutningsmulighedpå styreenhedens klemkasse.

af

:k.

6

Backjump. Porten lukkes
og går nbage
i retning '.
OP'

med Dll-kontakt:
pos "OFF"

pos

Ingen reaktion

.

"ON"

Stop

Reversering

Stop

Kort (ca. 1{)cm)

Fuldstændig åbning

Advarselslampen har
intet indbygget blinkesystem, blinkningen styres
af styreenheden.

Advarselslampen
blinker af sig selv

Fra

Til

Kort
ca 10 ms, 0-1 mm

lang
ca 70 ms, 1-5 mm

f.eks. hvis man mister fjern-

betjeningen. Hertilclipses lysafdækningshætten af med en skruetrækker.
. Overføringstasten (med påskrift "CODE")skal holdes inde, indtilden
røde lED (påskrift"RADIO")lyser konstant og lyset slukker (ca. 8
sek.). Holdes tasten inde i kortere tid, slettes de "lærte" kraftværdier.
. Derefter skal fjernbetjeningen programmeres påny som beskrevet
'der "Kodning af en ny fjernbetjening".

t)

SKIFT AF PÆRE I STYREENHED
. ledningen (6)trækkes ud og lampekappen løsnes med en skruetrækker. Pæren skrues ud mod uret.
n nye pære skrues i med uret (24 V,21 W, Ba 15 s).

[!]
BATTERISKIFT I FJERNBETJENING (HÅNDTERMINAL)
. Når batteriet er ved at være fladt, blinker kontrollampen ved aktivering
af tasten. Når dette er tilfældet, skal batteriet udskiftes med et batteri
af tilsvarende type.
. Fjernbetjeningen åbnes og batteriet tages ud; vær opmærksom på
korrekt isætning af det nye batteri (+/-)!
. Det brugte batteri bortskaffes miljørigtigt.

rn
KODNING AF NY FJERNBETJENING (HÅNDTERMINAL)
. Den medfølgende fjernbetjening (håndterminal) e~ allerede kodet fra
fabrikken (16,7 millioner kodningsmuligheder)..DEtn skal altså ikke
kodes.
'I .
. Hvis de imidlertid har brug for en ekstra håndterminal, skal denne
kodes med deres kode.
. Træk netstikket ud og clips lysafdækningshætten
af ved hjælp af en
skruetrækker. De 2 skruer til styreholderen skrues ud og styreholderen
med print trækkes af.
. Fjernbetjeningen (håndterminalen) åbnes og sættes i de modsvarende kontakter på styreprintet. Den tast, der ønskes kodet på
fjernbetjeningen, holdes indtrykket, indtil kontrollampen på styreprintet
slukker (ca. 2 - 3 sek.). Monteres i omvendt rækkefølge.

FORHOLDSREGLER, HVIS DER OPSTÅR FORHINDRINGER

. Hvisporten

under lukning støder på en forhindring,

reverserer trækket

ca. 10 cm og standser der. Ved næste startimpuls kører porten af sikkerhedsgrunde kun i retning "åben", indtil den når øverste slutposition.
Herefter er begge bevægelsesretninger mulige igen. Det samme gælder i omvendt retning, hvis den møder en forhindring under åbning.
Støder porten på en forhindring i begge retninger, kobler trækket af
sikkerhedsgrunde over til dødmands-drift , dvs. lampen blinker og
trækket kører kun, når der trykkes på vægkontakten. Når forhindringen er fjernet, kan der køres til en af slut positionerne i dødmands-drift.
Derefter fungerer trækket igen normalt.
PLEJE OG SERVICE
. Hvis kæden og kædekassen er kraftigt tilsmudset, rengøres de med
en klud.
. Smør kæden en gang om året med kædeolie.
. Check at samtlige skruer og bolte er tilspændte. Efterspænd om nødvendigt.
. Kontroller sikkerhedsstyringen hver fjerde uge.
. Check dørfjedrene en gang om året.
DEMONTERING
. Demontering sker på samme måde som beskrevet i afsnittet
.Installation., bare i omvendt rækkefølge. Den beskrevne indstillingsprocedure er ikke relevant.
GARANTI OG SERVICE
. Kontakt din forhandler ved behov for service, reservedele eller tilbehør.
Bemær1<:Ved skader på netledning til drivenhed med 800 N trækkraft
skal udstyret sendes tilleverimdøren (netledningen kan ikke udskiftes).

Mitgeliefertes Kabel
Enclosed cable
1 x 3,5 m = 3 x 0,25 mm2

13,5 m

{

1 x 5 m = 3 x 0,25 mm2
1 x 5 m = 2 x 0,25 mm2

Rot/Red

= +12 V - 24 V

= GND

Schwarz/black
Weiss/white

I
III
III
II
II

= SIG

Weitere Anschluf3mbglichkeiten z.B. tUr CodeschlorJ
und Warnlicht sind mbglich.

~----------------------

I~_------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kabel/Cable
1 X 5 m =2 x 0,25 mm2
Uchtschranke Sender/
IR-Transmitter

There are further connection
options, for code locks and
warning lights, for example.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.

I

Kabel/Cable
1 X5 m

=3 x 0,25

Lichtschranke
IR-Receiver

mm2

Empfanger/

I

.
'tung! Die Montage bei dem Antriebstyp Aperto 1000 mit 3-adrigem Taster>elist nur m6glich, wenn die mitgelieferte Motorsteuerung gegen eine Motorsteuerung der S - Version (mit Anschluf3klemme) ausgetauscht wird. Dann dart
in keinem Fall das rote Kabel, das aus dem Steuerungsgehause
ausgefUhrt
wird, benutzt werden.
Note! Installation along with the Aperto 1000 drive system, with 3-wire cable to the
push button, is only possible on condition that the motor control unit provided is
replaced by a motor control unit version S (with connection dip). With this option,

the red cable from the control unit must not be used under any circumstances.

CE
Technische Daten, Lichtschranke
Relchwelte:

,

Technical Specifications

- Photoelectric

10m nominal.This range may
be reduced as a result of dust
contamination or poor adjustment.
12 - 24 V AC/DC
-40'C +8S'C
ca. 30 mA
lP 44

10m nominel!. DU~ Staub oder
schlechte Ausrichtung kann sich die
Reichweite verringern.

Range:

Versorgungsspannung:

12

Umgebungstemperatur:
Stromverbrauch:
Schutzklasse:
Gehåusegrosse:
EM C, fUr EN 55081-1 und

-40'C +8S'C
ca. 30 mA
lP 44
55 x 73 x 25 mm
EN 55082-1, CE-gepruft.

Supply voltage:
Ambient temperature:
Current drawn
Protection class:
Housing dimensions:
55 x 73 x 25 mm
EMC, for EN 55081-1 and EN 55082-1, CE-tested.

- 24

V AC/DC

Barrier
.
1i!
~
l
.r
~.
~

~s)
Sakerhetspaket, 5507

..

Forpackningen innehåller:
Fotoceller
Kabel

.
.
..

Monteringsplatta
Monteringssats

Montageanvisning
Skyddsetiketter

Motlagar- och sandardel
1 x 3,5 m =3 x 0,25 mm'
13,5 m
1 x 5 m =3 x 0,25 mm2
1 x 5 m = 2 x 0,25 mm2
For montering på portens vaggskenå, specielIt
for Crawford-portar.
Fastskruvar, muttrar och brickor for monteringsplattan.
Kopplings- och placeringsschema
Dammskydd for fotocellerna, sandare och
mottagare.

{

:.oK)
Fejlretning
Feil på garageportstrækkel
kan efhjælpes efter den lolgande tabel. Hivs de ikke selv kan klare
det. spørg forhandleren om råd. ikke kommer videre. så la kontakt med laglorhandleren.

Fejl

Mulig årsag

Trækuden funktion og
lys

Træk uden lunklion ved
beliening med Ijernbet.
jenlng

Montage
Fastplattor:

.
.

Kontroller med fx en borem
skine.

Sikringen Iiigaragens
srzomkreds er sprunget.

Skift sikringen.

Batteriet i fjernbeljeningen er
fladt.

Skift batleriet
(Type E-Block 6 F 22).

Fjernbeljenerens kodning
passer ikke sammen med
modtagerens.

Kod fjernbetrjeningen. Se al
nit ..Programmering af fjernt
treningen'

hålbild.

OBS! Placera fastplattorna

med ovankant

max 150 mm från

Montera fastplattorna

av skenan.

i vaggskenorna

med skruvhuvudet från insidan

Forstyrrelse

Mulig årsak

Porten stopper ved luk.
ning, korer ca. 10 cm tilbage o modsat retning
og stopper

Dra kabel n (1 x 3,5 m) från styrenheten och framåt, ovanpå skenan.
Kapa kabeln så mycket som behovs och anslut ledarna till klamma
D (vit), klamma ~ (rod) och klamma [] (svart) i enlighet med
kopplingsschema G). Ta bort bygeln mellan klammorna 1 och 2.
Anslut den medfoljande 3.ledarkabeln (5 m) fillmottagaren (Receiver)
for fotocellen. Dra 2-ledarkabeln (5 m) till sandaren (Transmitter) for
fotocellen.

.
.
.
.
..

Anslut fotocellerna, motlagare <D och sandare (1).
OBS! I sandaren anvandes endast rolt +12 V och svart GND.
Den fria vita kabeln skall isoleras med isoleringstape.
Skjut på motlagare och sandare på fastplattorna så långt atl den
linjerar i ytterkant av fastplattorna alt. vaggmontera enheterna med
skruvfastsattning.
De båda medlevererade skyddsetiketterna appliceras vid markering
på lockens framsidor.

Tryckfast locken på plats.
DIL-omkopplarna

ger ytterligare

installningsmojligheter.

Detaljerad Information om detta ges under punkt il I den
monterlngs- och drlftanvisning som medfoljer portoppnaren.
- Vidinstållning av DIL-omkopplama, ta forst ut stickkontakten.
ia av kåpan. Lossa skrovama och dra ut hållaren med krets-

( )ortet

.
.
.
.

bakål

Centrering och provning av fotocellerna
Anslut natkontakten

till din garageportsoppnare.

.. Skulle vid natanslutning den rOdalysdioden på mottagaren Iysa
astan Ijusstråle inte ar bruten måste sandare och mottagare justeras
- for korrekt centrering så atl lampan slocknar.
Kontrollerainstallationen genom att med t.ex. handen flera gånger
bryta Ijusstrålen. EtI klickande Ijud hors nar relaet aktiveras, och den
roda ledlampan i mottagaren lyser.
Aktivera garageportoppnaren
via handsandare eller vaggstrombrytare.
I uppåtgående rorelse har fotocellen ej någon funktion. I nedåtgå-

ende rorelse stoppar maskinen direkt och går c:a 10 cm tillbaka så
lange Ijusstrålen ar bruten. Med en bruten Ijusstråle kan maskineriet
med vaggstrombrytare eller handsandare ej startas.

OBS! Fotocellema skall monteras innan portoppnaren kan tas i
brok. Om fotocellema Inte år monterade, eller pm ett fel uppstår i
iotocellsystemet, kan Inte porten manovreras./Då kan den bara
oppnas med elt konstant tryck på handsåndaren eller via våggbrytare.

AVhjelping

Kraftafbrydaren udloses al
Fjern forhindringen, kor port
en forhindring.
helt ..Of" med tasten i port'"
--o -- -.-.---Kraftindstilling for lille.
Efterjuster potentiometeret.
afsnit "Kraftindstilling" .
.

."t>tallation/
Kabeldragning
IS! Drag ur natkontakten
til! din garageportsoppnare.

.

ingen netspænding

Borra 2 st 6,5 mm hål i vardera vaggskena enligt fastplattornas

-. golvet, Vid montage av fotocellerna på vagg anvandes de fyra
skruvhålen i plastboxens underdel.

.

Fejlretlelse

Porten stopper ved
åbning

Forreste kontaktglider ..V'
lor port ..LUKKET"or Indstillet forkert.
---o

Efte~uster kontaklglideren- ~
under afsnit ..Montering af
garageportstræk'.
------_._---

Kraftafbryderen udtoses al
en forhindring.

F1ern hindringen, kjor porten
lullstendig till "Lukkel" med
tasten.

.

.-

- - n-

Kraftindstilling for lille.
--. n -- -

-_o

Porten kan kun betjenes, når den eksterne
aktiveringstest, fx den
indvandige tast, noglekontakten er trykket ind
..

- -- - Porten steder på en forhindring i begge køreretninger.

..-

'

Efterjusler potentiomeleret.
afsnit "Kraftindstilling' .

~

Fjern forhindringen. Kør dere
ter til et endepunkt. Trækket
fungerer som sædvanligt.

derved blinkerden ind-

vendige belysning (dødmands.drilt)
Ingen belysning ved lukning og åbning

-_n_--_.
Pæren er sprunget.

u_---.

u_-_u_.

.u_- -.-.--..-Skift pæren. Se .afsnit
"Udskiftning av pære i
styringen"
"'___n.-

n

u

'-

[(>K)
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Lysbarriere, 5506 C

Valoverajat, 5506 C

Indhold:

Pakkauksen sisalto:

. Relækasse

. Fotocelle
.

.

Kabel
Monteringsplade

.

Monteringssæt

. Monterings-

Modtager og sender
3 x 0,25 mm2,8 m langt
til montering på portskinner specialudførelse til
Crawford porte
Monteringsskruer, møtrikker og underlagsskiver
til monteringspladen. Skruer og dybder til dybder
til relækassen
Koblings- ogmontageplaner

. Relekotelo
. Valokenno

. Kaapeli
. Kiinnityslaatta

vastaanotin- ja lahetinosa
'3 x 0,25 mm2, pituus 8 m
ovikiskoon asennusta varten, erityisesti
Crawford-oville

.

Asennussarja

kiinnitysruuvit, mutterit ja aluslaatat
kiinnityslaattaa varten, ruuvit ja tulpat
relekoteloa varten

.

Asennusohje

kytkenta-

ja asennuskaaviot

vejledning

Monteringsvejledning
Relækasse:

.

Relæboksen anbringes på overliggeren over porten, oven over eller
. for enden af skinne, se skitsen Forbindelsesplan.
Monteringsplader:
. Bor to huller (0 6,5 mm) i hver portskinne svarende til hullerne
i monteringspladen.
OBS! Monteringspladerne skal sidde over for hinanden, i samme
højde og med overkanten max. 150 mm over gulvhøjde. Hvis
monteringspladerne ikke skal bruges, kan de 4 huller i kabinetbunden bruges som skabelon for befæstigelse i væggen.
. Monteringspladen monteres på vægskinnen, med skruehovedet
indad.

.

.

Ved Crawford PRIVAT-portoskal monteringspladen anbringes
udvendigt ved klemskikringen. Bemærk, at der skal sættes to
underlagsskiver i ved hvert hul mellem klemsikring og monteringsplade.

Installation/Ledningsføring
OBS! Hvis porttrækket har været i brug, skal stikket tages ud af
kontakten.

Asennusohje
Relekotelo:

.

Sijoita relekotelo oven ylapuoliseen kamanaan,kiskon paan
ylapuolelle tai viereen. Katso liitantakaavion piirustusta.
Kiinnityslaatat:
Poraa kaksi reikaa (0 6,5 mm) kumpaankin ovikiskoon vastaamaan
kiinnityslaatan reikia.
.
HUOM! Kiinnityslaattojen tulee sijaita vastakkain, samalla
korkeudella ja niiden ylareuna saa olla korkeintaan 150 mm
lattian ylapuolella. Ellei kiinnityslaattoja kayteta voidaan kayttaa
koteion alaosan 4 reikaa porausreikina seinakiinnitysta varten.
Asenna kiinnityslaatta seinakiskoon niin, etta ruuvin kanta tulee

.

.

HUOM! Jos autotallin kayttolaitetta
irrotettava.

.

.
.

Justering og afprøvning

.

.
.

.
.
.
.

.

.

.

(J

Sijoita valoverajan kansi paikalleen ja paina voimakkaasti kunnes
kansi kuuluvasti lukkiutuu.

Suuntaus ja kokeilu

.

Sæt netkablet til porttrækket i.
. Hvis den røde LED-kontrollampe på modtageren lyser nu, selvom
lysstrålen ikke er afbrudt, skal sender og modtager justeres ind, så
LED-lampen slukker.
Afprøv korrekt funktion ved at afbryde den infrarøde stråle flere
.gange, Det gøres ved at holde hånden ind i Iysstralen umiddelbart
foran lysbarrieren. Når den fungerer korrekt, høres en svag klikken
og på modtageren lyser en rød LED-kontrollampe.
. Start porttrækket med fjernbetjeningen (håndterminalen) eller den
indvendige aktiveringstast.
Ved ABNE-bevægelsen har lysbarrieren ingen virkning! Ved LUKKEbevægelsen standser trækket øjeblikkeligt og går ca. 10 cm tilbage,
så snart lysbarrieren afbrydes. Når lysbarrieren er afbrudt, kan
trækket ikke startes med aktiveringstasten eller fjernbetjeningen.

on verkkopistoke

Katkaise kaapeli sopivan mittaiseksi ja kytke se liittimiin kytkentakaavion @ mukaan.
Asenna toimitukseen kuuluva 3-napainen kaapeli relekotelosta
valoverajan vastaanotinyksikkoon (Receiver)ja lahetinyksikkoon
(Transmitter).
Kytke vastaanotin- ja lahetinyksikosta tulevat kaapelipaat
kytkentakaavion @ mukaisesti relekotelon IR-liittimiin. Liittimissa
GND ja 12-24 V on silloin kummassakin 2 kaapelia.
Kytke vastaanotinyksikko kytkentakaavion eDja lahetinyksikko
kytkenakaavion @ mukaisesti. Kytke lahettimen puolella vain
punainen = +12 - 24 V ja musta = GND johdin. Erista vapaa
valkoinen johdin eristysnauhalla!
Asenna valoverajan lahettimen ja vastaanottimen koteion alaosat
kiinnityslaattoihin tai porausreikiin, jos kaytat seinakiinnitysta.
Liimaa toimitukseen kuuluvat kaksi suojaetikettia koteloiden kansien
merkinnalle.

Kort kablet af, så det passer i længden, og forbind det med
(klemmerne i.h.t. forbindelsesplan @.
Træk det medfølgende 3-leder kabel fra relækassen til modtageren
(receiver)og senderen (transmitter) på lysbarrieren.
De to kabelender fra modtageren og senderen tilsluttes ved TR
klemmerne i relækassen, som vist i forbindelsesplan @. Nu har hver
GND og 12-24 volts klemme tilsluttet 2 kabler.
Tilkobl modtageren, som vist i forbindelsesplan eD,og senderen,
som vist i forbindelsesplan @.Ved senderen er det kun rød tråd =
+12-24 volt og sort tråd = GND, der skal bruges, den frie hvide tri:id
skal isoleres!
Sæt kabinet underdelene af lysbarrierens sender og modtager på
monteringspladerne; ved vægmontage skrues de i hullerene.
De to medfølgende sikkerhedslabels sættes på de pågældende sted
på kabinetlåget.
Sæt låget tillysbarrieren på og tryk det fast i, indtil man kan høre, at
det er gået i indgreb.

jo kaytetaan

Sijoita painikekaapeli ylos kiskon paalle kayttolaitteesta edessa
olevaan relekoteloon.

.

.

'l

.
.

.

-

Kytkenta/kaapelointi

Træk aktiveringstastkablet fra trækket øverst på skinnen og frem
til relækassen.

.

sisaanpain.

. Crawford PRIVAT-oviavarten taytyy kiinnityslaatta sijoittaa
ulkopuolelle puristussuojaan. Ota huomioon, etta puristussuojan ja
kiinnityslaatan valiin taytyy sijoittaa k,*si aluslaattaa reikaa kohti.

.

.

-j

.

.
.

Kytke autotallinoven kayttolaitteen verkkokaapeli.
Jos vastaanottimessa sijaitseva punainen LED palaa kytkemisen
jalkeen, vaikka valokeilaa ei katkaista, on lahetin ja vastaanotin
suunnattava niin, etta LED sammuu.
Oikeaa toimintaa kokeillaan katkaisemalla infrapunasadetta
useamman kerran. Sen voi tehda esim. viemalla kasi valittomasti
valoverajan jomman kumman osan eteen. Jos toiminta on oikea,
voidaan kuulla heikko naksahdus ja punainen LED vastaanottimessa
syttyy.
Kaynnista autotallinoven kayttolaite joke kasilahettimella tai sisapainikkeella.
Oven avautuessa ei valoveraja toimi! Sulkeutuessa pysahtyy liike
valittomasti ja siirtyy n. 10 cm takaisin, jos valokeila on katkaistu.
Jos valokeilla on katkaistu ei kayttolaitetta voi kaynnistaa painikkeella tai kasilahettimella.

-)
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1
2

ø
ø

3 ø
4 ø
5 ø
6 ø
7 ø
8
9 ø
ø
10 ø
11 ø

CRAWFORD

Cåble accessoires/
Maskinkabel
Rouge/ROd =

+12V
GND IR
SIG
+12V
GND OPENER
SIG
+12V CODE
GND
SIG LOCK
SIG
GND Sutton

..

+ 12 V

Gris ou Noir/Grå alt. svart = GND
Gris/Rouge ou Slanc/Grå/rOd alt.
vit = SIG

[C~J

Digicode/Kodlås
2 ø SRN
1 ø WHT KEY
3 ø +12V-24V
2 ø GND DOOR
1

ø

SIG

Digicode
Disponible il partir d'automne 97.
Kodlås
Kan bestallas från hosten -97.

°)

..
....
....
()

.

J

Cåble de raceordement
pour
assessoires/Tillbehorskabel

CD

Rouge/Rod = +12 V
Noir/Svart = GND
Slanc/Vit = SIG

Emetteur barriere
photo-electrique/
Fotocell, sandare

Recepteur barriere'
photo-electrique/
Fotocell, mottagare

21ØlGND
1~ +12V-24V

o
o
~

CE
Caracteristiques
Portee:

techniques barriere photo-electrique

Tension d'alimentation:
Temperature ambiante:
Consommation de courant:
Indice de protection:
Dimension du boitier:

10metres nominal. La poussiere ou
une mauvaise orientation peuvent
diminuer la portee.
12 V-24 V c.a.lc.c.
-20'C+60'C
env. 30 mA
lP 44
55 x 73 x 25 mm

C.E.M., EN 50081-1 et EN 50082-1, teste CE.

Tekniska data, fotocell
Rackvidd:

10m nominelIt. Genom damm eller
dålig mottagning kan rackvidden
f6rsamras.
Stromf6rs6rjning:
12 V-24 V AC/DC
Omgivningstemperatur:
-20'C+60'C
Str6mforbrukning:
ca. 30 mA
Skyddsklass:
lP 44
Kåpans mått:
55 x 73 x 25 mm
EMC, for EN 50081-1 and EN 50082-1, CE-godkand.

